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Overview 
 
A complexidade dos ambientes corporativos contribuiu para um modelo conhecido dentro 
da área de cibersegurança como Zero Trust. Modelos de segurança Zero Trust 
pressupõem que um invasor está presente no ambiente e que, em um ambiente de redes 
corporativo não é diferente - ou não mais confiável - do que qualquer ambiente não 
corporativo. Neste novo paradigma, uma empresa não deve assumir nenhuma confiança 
implícita, e deve analisar e avaliar continuamente os riscos para seus ativos e funções de 
negócios e, em seguida, promulgar proteções para mitigar esses riscos. Em Trust Zero, 
essas proteções geralmente envolvem a minimização do acesso a recursos (como dados 
e recursos de computação e aplicativos / serviços) apenas para os assuntos e ativos 
identificados como precisando de acesso, bem como continuamente autenticando e 
autorizando a identidade e a segurança postura de cada solicitação de acesso. 
Uma arquitetura Zero Trust é uma arquitetura de cibersegurança corporativa baseada em 
princípios de confiança zero e projetado para evitar violações de dados e limitar o 
movimento lateral interno. 
A arquitetura Zero Trust possibilitou a movimentação dos mecanismos de controle de 
acesso do perímetro de rede para o nível de aplicação, onde as políticas de segurança e 
controle de acesso são melhor controladas, em um ponto único em nuvem, conforme a 
topologia abaixo: 
 

 
 
 
Os quatro principais componentes da solução são: 
 
1 – Usuários & Dispositivos 
 

Harmony Connect prove acesso sem um agente (clientless) e seguro para as 
aplicações: 
 

 Sem a necessidade de instalação de clientes ou agentes; 
 Com suporte à integração com ferramentas de SIEM; 
 Uma experiência de usuário como um serviço SaaS; 
 Implementação em questão de minutos. 

 
2 – Plano de Controle (Control-Plane) 
 

Especifica quem poderá ter acesso aos recursos através de políticas, que podem ser 
habilitadas em nível de usuário ou grupo.  
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 Controle de acesso centralizado (admin dashboard); 
 Gerenciamento de políticas e dispositivos; 
 Logs de atividades detalhados e gravação das sessões; 
 Integração com diferentes provedores de identidade (IDP); 
 Gerenciamento de chaves SSH. 

 
3 – Plano de Dados (Data- Plane) 
 

Todos as requisições de usuário passam por esse firewall para uma consistente 
autenticação e autorização, além de possibilitar um ponto de monitoramento e log 
unificado. 
 

 Gateway de Acesso para aplicações; 
 Firewall; 
 Túnel Seguro; 
 Visibilidade na camada 7. 

 
4 – Rede Corporativa 
 

Usuários autorizados apenas terão visibilidade das aplicações pre-autorizadas. Para 
usuários não autorizados ou hackers a sua rede é completamente inacessível.  
 
 Acesso nível de aplicação; 
 Nuvem Agnóstico. 

 
A plataforma Harmony Connect Remote Access da Check Point foi desenvolvida para 
atender a complexidade dos ambientes atuais, compreendendo também a força de 
trabalho móvel. Protege pessoas, dispositivos, aplicativos e dados onde quer que estejam. 
Desenvolvida para prevenir os mais avançados ataques cibernéticos, a plataforma 
Harmony Connect Remote Access é um serviço baseado em nuvem, que combina a 
proteção à usuários e aplicações, com flexibilidade aos administradores a adoção dos 
princípios de segurança da Zero Trust, que sugerem uma abordagem de “nunca confiar, 
sempre verificar”. Tudo isso sem comprometer a segurança e experiência dos usuários. 
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Arquitetura  
 
Os principais componentes da Arquitetura da solução Harmony Connect Remote Access 
são:  
 

 
 

 Controller, responsável pelo Plano de Controle (Control Plane), autenticação e 
controle da sessão assim como os logs da solução a serem apresentados na Web 
UI ao administrator e políticas. Através da Controller, o administrador consegue: 

o Usar a dashboard para criar e editar políticas; 
o Visibilidade completa nas atividades de usuário através de um log detalhado 

de atividades; 
o Gerenciar o inventário; 
o Manter as identidades locais e integrar com Identity provider (IdP) externos; 
o Gerenciar as chaves SSH. 

 

 Gateway, responsável pelo Plano de Dados (Data Plane) e estabelecimento da 
conexão mTLS com o Connector, aplicação a ser instalada em um container no 
Data Center do cliente para permitir a publicação dos serviços para os usuários. O 
Gateway, além de prover o túnel fim a fim, controla todas as comunicações de 
servidor e aplicativos da web. Serve como um firewall contextual dinâmico - 
tomando decisões em tempo real sobre quem pode se conectar a quais aplicativos. 
Cada solicitação do usuário passa pelo gateway para autorização. A autorização do 
gateway é limitada apenas àqueles aplicativos que o usuário foi pré-autorizado a 
acessar.  Também é responsável por: 

o Rotear dados entre o usuário e os aplicativos em seu data center; 
o Atuar como o host para conexões de conector; 
o Auxiliar o monitoramento unificado e ponto de registro para todo o tráfego e 

auditar cada ação realizada, em um nível granular.  
 

 Connector (Conector), é um software extremamente leve, que atua como a única 
interface de rede em seu Data Centre. Ele cria uma conexão de túnel reverso único 
com o mais próximo de Harmony Connect Gateway. O conector garante que os 
usuários tenham acesso apenas no nível do aplicativo aos recursos que você pré-
autorizou para que eles vissem. Os usuários não são expostos aos endereços 
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internos do aplicativo apenas ao endereço externo gerado pelo Harmony Connect, 
e podem se ressaltar as características abaixo: 

o Flexibilidade na implementação, podendo ser facilmente implantado em 
nuvem e on-premisses, podendo ser implantado em um contêiner. Os 
conectores podem ser implantados junto a seus aplicativos corporativos, ou 
qualquer local que possua conectividade de rede com os recursos a serem 
públicas; 

o Segurança, os conectores conectam apenas a um gateway, essa conexão é 
protegida usando mTLS1.2 
(TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA38) e é unidirecional, 
eliminando a necessidade de adicionar regras de firewall de entrada. Como 
resultado, qualquer conexão externa com recursos em seus Data Centre é 
tratada por meio do ambiente de nuvem do Harmony Connect; tornando 
obsoleta a necessidade de um DMZ organizacional. 

 
Os Conectores mantem 2 conexões de saída: 
 

 Registro no Control plane com um identificador único e é informado pela controller 
a lista de gateways disponíveis que ele deverá se conectar. A conexão é realizada 
como gRPC over Mutual TLS usando um certificado que identifica o componente. 

 Conexão com um ou mais Plano de Dados (Data Plane) através de um túnel mTLS 
usando certificado digitais. Essa conexão será utilizada para o transporte do trafego 
para o Data Centre onde o Connector será implementado. 

 
 

 
 
 
O Connector possui um mecanismo para a validação do status entre o Connector e Plano 
de Controle (Control Plane). Esse mecanismo possibilitará relatórios de versão e saúde, 
além de métricas sobre a conectividade com o Plano de Dados (Data Plane). 
 
O Gateway em conjunto com o conector, tem o objetivo de garantir o túnel mTLS fim a fim, 
entre o endpoint e os serviços a serem publicados. 
Data Planes são hosteados na nuvem e divididos em múltiplas regiões e zonas de 
disponibilidade.  Com a utilização Content Delivery Network (CDN) o Conector, instalado 
no Data Centres ou nuvem sempre utilizará o ponto de presença mais próximo, garantindo 
a alta disponibilidade e mínima latência 
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Alta Disponibilidade (HA) 
 
 
A alta disponibilidade e redundância do ambiente do Harmony Connect, é atingida de 
diferentes formas: 
 

 Múltiplas zonas de disponibilidades dentro de uma mesma região 
O Plano de Dados (Data Plane) do Harmony Connect Remote Access, é 
implementado em Alta disponibilidade e múltiplas zonas de disponibilidade 
dentro de uma mesma região, gerenciada por K8s. Cada node é monitorado 
e escalado conforme a carga e necessidade. O tráfego de entrada é 
balanceado para cada Harmony Connect Gateway. 

 

 Múltiplas Regiões 
O Connector é conectado ao Plano de Dados (Data Plane) mais próximo 
através do serviço de CDN da nuvem. O Plano de Controle (Control Plane) 
é responsável pela atualização das rotas para o Data-plane 
automaticamente. Caso um Plano de Dados (Data Plane) fique 
completamente indisponível, os conectores mantêm uma conexão active-
standby com o PoP em uma segunda localidade, que é apenas acionada em 
caso de falhas do PoP primário, conforme diagrama abaixo: 

 

 


